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NÁZEV: 
Schválení nákupu SUV pro městské lesy a krizové řízení 

 

ANOTACE: 
V rozpočtu plánovaný nákup SUV pro městské lesy a krizové řízení nahrazuje 14 let 
starou aktuálně již nepojízdnou Škodu Fabia. Prostřednictvím e-aukce bylo vyzváno 6 
dodavatelů k podání nabídek a 1 dodavatel se přihlásil na základě zveřejnění VZ na 
webu. Do e-aukce se přihlásili 2 uchazeči a nabídku podal pouze 1 uchazeč. S ohledem 
na podmínky Směrnice RM a havarijní stav žádáme RM o souhlas uzavřít smlouvu
s uchazečem, který jako jediný podal nabídku. 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje nákup vozidla SUV dle výsledků e-aukce id.1212 
s AUTOKŘEHLÍK s.r.o. a pověřuje starostu města uzavřením smlouvy. 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor ST a vnitřních věcí: Odbor finanční: 

Odbor komunál. služeb + TSBM: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor živnostenský: 

Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a ryb.: 

Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie 

Projektový koordinátor: Krizové řízení:  

 



 

Zpracoval:tajemník 

  

Předkládá:tajemník 

 



 

Název materiálu: Schválení nákupu SUV pro městské lesy a krizové řízení 

 
Počet stran: 1 
 
Počet příloh: Protokol e-aukce 
 
Popis 
Dle provozních požadavků a potřeb bylo zpracováno zadání VŘ na dodávku SUV pro 
správce městských lesů a případné použití v krizových situacích.  
Stávající Škoda Fábia je nepojízdná a odhad nákladů opravy 10-15 tis. Kč což je více než 
současná hodnota vozidla. Proto již nebude oprava realizována a vozidlo odprodáno 
v tomto stavu. Provoz v městských lesích je dočasně zajištěn vozidlem používaným 
odbory MěÚ, kdy v exponovaných dnech dochází ke kolizím mezi objednávkami vozidel 
pro ostatní činnosti MěÚ. 
 
Prostřednictvím e-aukce bylo vyzváno 6 dodavatelů k podání nabídek a 1 dodavatel se 
přihlásil na základě zveřejnění VZ na webu. Do e-aukce se přihlásili 2 uchazeči a nabídku 
podal pouze 1 uchazeč. S ohledem na podmínky Směrnice RM a havarijní stav žádáme 
RM o souhlas uzavřít smlouvu s uchazečem, který jako jediný podal nabídku. 
 
Geneze případu 
 
 
Návrh řešení 

 Schválit nákup dle předloženého materiálu. 

 
Varianty návrhu usnesení 

 Neschválit 

 
Doporučení předkladatele 
S ohledem na alokaci prostředků na nákup v letošním rozpočtu, realizovanou e-aukci, nabízenou 
obvyklou cenu, časovou tíseň a provozní problémy v autoprovozu doporučuji schválit výše 
uvedené. 


